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Komorowo 06.03.2019r.

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY i KOŁA PLASTYCZNE
POWIATU OSTROWSKIEGO
Zarząd Koła PZW nr 34 w Komorowie ogłasza konkurs plastyczny
z okazji „Tygodnia Czystości Wód 2019r.”
REGULAMIN KONKURSU
§1
Tematyka Konkursu :
1. Uprawianie
sportu
wędkarskiego
ze
szczególnym
uwzględnieniem
bezpieczeństwa nad wodą oraz czynnego wypoczynku.
2. Problematyka ekologii, ochrony środowiska i czystości akwenów wodnych oraz
ich otoczenia.
3. Konkurs jest cyklicznie powtarzany o tym samym temacie.

pt „Czysta woda – darem życia dla ludzi i środowiska”
§2
Celem konkursu jest przedstawienie prac nawiązujących do ochrony środowiska, czynnego
wypoczynku nad wodą, piękna oraz bogactwa w faunę i florę w naszym regionie.
§3
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkoli i młodzież szkół Podstawowych i
Gimnazjów oraz Kół plastycznych i sympatyków Koła w kategoriach wiekowych:

1. Wiek od 4 do 6 lat
2. Wiek od 7 do 11 lat
3. Wiek od 12 do 14 lat
4. Wiek od 15 do 16 lat.
§4

Prace mogą być wykonane wyłącznie techniką płaską
/ malarstwo, plakat, grafika rysunek /
Format prac tylko A3.
§5
W konkursie oceniane będą wyłącznie prace indywidualne wykonane przez autorów. Prace
powinny być posegregowane wg powyższych kategorii wiekowych, czyli koperta lub paczka z
napisem np. kat.1 lub kat. 2 itd.
§6
Każda szkoła, przedszkole lub Koło może przesłać 15 najlepszych w danej kategorii
prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2019 roku pod wskazany adres w
porozumieniu z:

Sekretarzem Koła p. Dariusz GROMEK tel. 604405248
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Oraz z V-ce Prezes Koła ds. młodzieży p. Józef NAŁĘCZ – tel. kont.
604655516
§7
W konkursie wezmą udział wyłącznie prace opatrzone CZYTELNĄ metryką na
odwrocie zawierającą dane:
- imię i nazwisko autora;
- wiek autora;
- adres zamieszkania autora z kodem pocztowym;
- imię i nazwisko opiekuna;
- telefon kontaktowy autora i opiekuna oraz do sekretariatu szkoły;
- nazwa szkoły / pieczątka szkoły;
- oraz zawierać klauzulę, iż autor wyraża zgodę na jej publikację.
Brak tych danych dyskwalifikuje dopuszczenie prac do konkursu.
Wzór metryki w § 11
Mile widziane będzie krótki opis pracy tj czy wykonane było w plenerze, ze zdjęcia czy
zapamiętane było z wizyt nad łowiskiem. Na co autor chciał zwrócić szczególną uwagę oraz
jakie przesłanie chce przedstawić dla przyszłych pokoleń.
§8
Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja. Decyzja komisji jest ostateczna.
§9
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w w/w kategoriach wiekowych.
§ 10
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w na łowisku Koła w
m. Przyborowie , po przeprowadzonej akcji sprzątania łowiska i zawodach wędkarskich – w
dniu 28.04.2019r.
Laureaci i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
Odebranie nagród
tylko osobiście na łowisku podczas uroczystości zakończenia .
Nie zgłoszenie się laureata będzie traktowane jako rezygnację z jej otrzymania.
Nagrody i wyróżnienia:
- Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej statuetki i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostwo Powiatu Ostrowskiego oraz Koło.
§ 11
Prawa autorskie do prac zgłoszonych do Konkursu przechodzą na rzecz Koła.
W razie pytań i wątpliwości – tel. kontaktowe:
1. Prezes Koła p. Lech CZUDOWSKI – 606669095
2. V-ce Prezes Koła ds. młodzieży p. Józef NAŁĘCZ – 604655516
3. Sekretarzem Koła p. Dariusz GROMEK Tel. 604405248

m

34

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO NR 34 W KOMOROWIE
GOSPODARZ - ŁOWISKA „PRZYBOROWIE – GMINA WĄSEWO”
07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA KOMOROWO ul Bociańskiego 1
tel: 606669095, lub 608413157
www.kolo34.ompzw.pl lub www.wasewo.pl

PZ W N

Wzór metryki która powinna być umieszczona na odwrocie pracy:
1.

Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………

2.

Wiek autora:……………………………………………………………………………….....

3.

Dokładny adres zamieszkania autora wraz z kodem pocztowym:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4.

Telefon kontaktowy autora i opiekuna oraz do sekretariatu szkoły:
Autor...…………………………………………………………………………………………
Opiekun…………………………………………………………………………………….....
Sekretariat…………………………………………………………………………………….

5.

Nazwa szkoły lub koła / pieczątka szkoły lub koła/:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6.

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy oraz przetwarzanie danych
osobowych :
………………………………………...............................................................................
/data i czytelny podpis /

Obowiązek informacyjny dla uczestników zawodów wędkarskich i konkursów
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ompzw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby,
której dane dotyczą oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z uczestnictwem w zawodach wędkarskich i konkursach, w szczególności:
zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu, publikacji wyników, odbioru przyznawanych nagród oraz promowaniu działań
związanych z zawodami, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów zawodów i konkursów.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących
archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu zawodów i konkursów.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości wzięcia udziału w zawodach i
konkursach.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Z wędkarskim pozdrowieniem ZARZĄD KOŁA

